
Afscheid Evert en Alex
en welkom Dianne
Half augustus namen twee medewerkers van het jongerencen-
trum De Kwinne afscheid. Evert Bos en Alex da Silva gaan bei-
den een andere uitdaging aan. ’s Middags werden er eerst voor
de jeugd een aantal activiteiten georganiseerd om daarna met
collega’s onder het genot van een hapje en een drankje af-
scheid te nemen. Tevens werd er kennis gemaakt met Dianne
Visser, de nieuwe buurtwerker Jeugd.

Geslaagde Welstad zomertour
in Alteveer voor jong en oud
Deze zomervakantie werd er in Alteveer een Welstad zomertour georganiseerd. Een aantal medewerkers
van Welstad ging op pad om inwoners van Alteveer te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of
thee. Voor de kinderen werden er activiteiten georganiseerd op het gebied van sport, spel en kunst. Kin-
deren hadden plezier bij een sportieve zeskamp, maakten de mooiste creaties van afval en verkleedden
zich met de grappigste kostuums of gleden over de waterbaan.  Op donderdag 13 augustus werd de Wel-
stad Zomertour in Alteveer afgesloten met een skeeler clinic en kon iedereen genieten van een snack of
ijsje bij de plaatselijke snackbar ’t Stoepje.

Actueel
2 - Woensdag 26 augustus 2020 De Nieuwsbode

Colofon
Verantwoordelijke instellingen
Stichting Welstad

Verantwoording
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen
in te korten en te redigeren, met inachtneming van de 
essentiële inhoud van het verhaal.

Redactieadres
Redactie Welstad Actueel,
Gandhiplein 5,
9501 DB Stadskanaal,
e-mail: welstadactueel@welstad.nl

www.welstad.nl  Tel. 0599 - 635999

Agenda & mededelingen

Gezellig samen eten (in de wijk)

Spreekuur 
Alteveer
Vanaf woensdag 26 augustus zijn
wij wekelijks te vinden met een in-
loopspreekuur in CBS de Höchte
Alteveer. Het spreekuur vindt weke-
lijks plaats op woensdagochtend
van 10.00 tot 11.30 uur.

Samen genieten van het gezamenlijk eten. Belangstellenden kunnen zich
tot een week vooraf opgeven.

Woensdag 2 september 2020
Mussel, De Regenboog CGK kerk, Molenstraat 55
11.30 uur kosten 9,50 euro
Voor info en opgave: Karin Orsel, 06-10039621

Woensdag  9 september 2020
Alteveer, De Drijscheer, Keiweg 3
11.30 uur kosten 6,75 euro
Voor info en opgave: Milena Oldenziel 06-36010610

Donderdag 10 september 2020
Stadskanaal, De Spont, Gandhiplein 3
11.30 uur kosten 6,75 euro
Voor info en opgave: Jochem van der Sluis, tel. 0599 - 652050 of  ih.deja-
ger@welstad.nl

Woensdag  16 september 2020
Musselkanaal, Lint, Willem Diemerstraat 7
12.00 uur, kosten 6,75 euro
Voor info en opgave: Johan Haan drikman 06-36536764 of Ina van Oosten
0599-617080

Woensdag  23 september 2020
Onstwedde, De Bolster, Boslaan 46
11.30 uur kosten 6,75 euro
Voor info en opgave: Milena Oldenziel 06-36010610

Onstwedde/Alteveer/Musselkanaal/Mussel

Stadskanaal Breed

Ter Maarsen en Cereswijk

Mantelzorgwaardering 2020?
Aanmelden voor 1 december!
Zorgt u voor uw naaste, meer dan
8 uur per week en langer dan 3
maanden? Dan bent u mantelzor-
ger en kunt u zich weer aanmel-
den bij Stichting Welstad. Een
keer per jaar kunnen mantelzor-
gers in aanmerking komen voor
een mantelzorgwaardering. Deze
wordt beschikbaar gesteld door
de gemeente Stadskanaal. 
Wie in aanmerking wil komen
voor een waardering moet zich ie-
der jaar opnieuw aanmelden. De
uitreiking wordt door stichting
Welstad verzorgd en zal aan het
einde van het jaar plaatsvinden.
Aanmelden voor 1 december kan
digitaal via: www.welstad.nl  man-
telzorg aanmeldformulier of neem
contact op via 0599-635 999 of
kom langs op een van de spreek-
uren.

Spreekuren
Bent u inwoner van de gemeente
Stadskanaal en heeft u vragen
rond financiën, wonen, werk of re-
latie? Welstad biedt op vier plek-
ken in de gemeente een fysiek
spreekuur aan voor advies, onder-
steuning, meedenken en een lui-
sterend oor.  

Stadskanaal heeft spreekuren op
maandag-, woensdag- en vrijdag-
ochtend van 9.00 tot 11.00 uur (lo-
catie De Kwinne: jongerencen-
trum centrum Stadskanaal). Op
woensdag zijn tevens de GKB en
Humanitas aanwezig.
Musselkanaal/ Mussel heeft weke-
lijks op donderdagochtend een in-
loopspreekuur van 10.00 tot 11.00
uur (locatie MFA Lint, Willem Die-
merstraat 7 Musselkanaal. De in-
gang bevindt zich aan de zijkant
van het gebouw).
Onstwedde heeft wekelijks op
maandagochtend een inloop-
spreekuur van 10:00 - 11:00 uur
(locatie: de Bolster, Boslaan 46
Onstwedde).
Alteveer heeft vanaf 26 augustus
wekelijks op woensdagochtend
van 10.00 tot 11.30 uur een
spreekuur in CBS de Höchte Alte-
veer. 
Daarnaast zijn wij elke werkdag
tussen 9.00 en 17.00 telefonisch
bereikbaar via 0599 635999.  Te-
vens kunt u via info@welstad.nl
uw vraag stellen. U ontvangt óf
een mail retour, óf er wordt een
telefonische afspraak met u ge-
maakt. 

Spelweekactiviteiten in Musselkanaal
In de laatste week van de zomervakantie heeft er toch nog een (aangepaste) spelweek in Mus-
selkanaal plaatsgevonden. Met alle coronamaatregelen in acht genomen, is het samen met een
groepje vrijwilligers gelukt om er een fantastische week van te maken. Elke dag waren er ver-
schillende activiteiten voor jong en oud in kleine groepjes. Zo was er voor de jongere jeugd on-

der andere een dans clinic,
een speurtocht en gingen ze
robots programmeren bij de
bieb in Lint. De oudere jeugd
heeft zich de eerste dagen be-
zig gehouden met het bou-
wen van hutten met pallets op
het BAG-terrein in Musselka-
naal. Dit heeft uiteindelijk ge-
resulteerd in een prachtig hut-
tendorp waar de kinderen
trots op mogen zijn! De laat-
ste dag is afgesloten met een
groot opblaas- en waterspek-
takel op het veldje naast de
Musselhorst. Ondanks de
enorme hitte was het een
prachtige week en hebben de
kinderen en vrijwilligers weer
genoten!’’

Per 1 september stopt de vrijwillige
boodschappendienst van Jumbo
Froukje Sloot. De afgelopen maan-
den hebben vrijwilligers zich inge-
zet om de boodschappen in de su-
permarkt  te halen voor mensen ,
die zelf geen boodschappen kon-
den doen, niemand hadden die ze
konden doen en niet online kon-
den bestellen. Mocht het in de toe-
komst weer nodig zijn om de

dienst weer op te starten, dan kan
dat. U kunt natuurlijk nog wel
steeds online uw boodschappen
bij Jumbo Froukje Sloot bestellen.
De vrijwilligers kregen van de
Jumbo een attentie aangeboden.

Vacaturebank
VrijwilligersGroningen

Leer en Doe festival: niet
op het plein maar op tv

Vrijwillige 
boodschappendienst Jumbo
Froukje Sloot stopt De vacaturebank VrijwilligersGro-

ningen bemiddelt tussen vraag en
aanbod vrijwilligerswerk. Jaarlijks
maken in de regio Stadskanaal
meer dan 20.000 bezoekers gebruik
van de vacaturebank om passend
vrijwilligerswerk te vinden. Zo’n
120 maatschappelijke organisaties
in de gemeente Stadskanaal heb-
ben er hun (ruim 200) vacatures ge-
plaatst. 
Vanaf september ondergaat de
vacaturebank een ingrijpende ver-

nieuwing. De vacatures kunnen
dan nl. ook in andere gemeentes
worden getoond en zowel voor or-
ganisaties als voor vrijwilligers
wordt de website hierdoor een stuk
gebruiksvriendelijker. Verenigingen
en andere maatschappelijke orga-
nisaties die op zoek zijn naar nieu-
we vrijwilligers en gebruik willen
maken van de (gratis) vacaturebank
kunnen zich aanmelden op
www.vrijwilligersgroningen.nl. 
Ontdek je Talent
Je wilt vrijwilligerswerk gaan doen,
maar weet nog niet precies wat?
Dan is de training ‘Ontdek je Talent’
misschien iets voor jou: vier bijeen-
komsten op de maandagmiddag
(13.15-15.15 uur) om te ontdekken
waar je goed in bent, wat je leuk
vindt en wat voor jou belangrijk is.
En natuurlijk krijg je voldoende in-
formatie over de mogelijkheden
van vrijwilligerswerk om een goede
keuze te maken. Op maandagmid-
dag 21 september gaat de eerstvol-
gende ‘Ontdek je Talent’ van start.
Vanwege de coronacrisis is het
aantal deelnemers per training be-
perkt tot zes. Je kunt je per e-mail
aanmelden via
vip.stadskanaal@welstad.nl. 

Traditiegetrouw vindt op de
eerste zaterdag van september
het Leer en Doe festival plaats.
Verenigingen en organisaties
presenteren hun activiteiten
voor het nieuwe seizoen en
werven er nieuwe vrijwilligers,
leden en deelnemers. Vanwege
de coronamaatregelen is er dit
jaar geen Leer en Doe festival
op het (Raadhuis)plein. Maar
wel op tv. 

Ruim 30 verenigingen doen op za-
terdag 5 september tussen 10.00 en
15.00 uur mee aan de live-uitzen-
ding vanuit theater Geert Teis. 
Het gaat om:

Streekhistorisch centrum
Buurtbus Westerwolde
Bridgeclub Stadskanaal
Onstwedder Gaarv’n
Bijenvereniging Stadskanaal
Lymevereniging
Staatsbosbeheer Westerwolde
Hospice Veen en Wolden
VIP! (vrijwilligerscollege)
Amnesty International
Volleybalclub Tyfoon
LHBTI Veenkoloniën
ReumActief

Shantykoor Noszelie Singers
Cosis AC de Regenboog
Bibliotheek Stadskanaal
DWS sport, spel en recreatie
RTV1 streekomroep veenkoloniën
Theater Geert Teis
Ouderenclub Geert Teis
Biljartclub de Spont
Boetiek Armslag
Peuterwerk ‘Lees je me voor?’
Kans Mentoring
Kanovereniging Stadskanaal
Dierenpiramide
Lintkant de Stobbe
Algemene Activiteiten Commissie
(ouderenmiddagen Geert Teis)
Beachpark Stadskanaal
Cosis
IVN Natuureducatie
Balanszorg Musselkanaal

De presentaties worden afgewis-
seld door live-optredens van de
volgende artiesten:  Hans van der
Werf, Krzysztof Groen, Bas Kort -
huis, Folkyah, Eline Pielaat, Harm
Tabak, Leonie Visser en Richard
Hoek. 
Het Leer en Doe festival wordt uit-
gezonden op RTV1, streekomroep
voor de veenkoloniën: TV kanaal
1458 KPN en TV kanaal 42 Ziggo. 

Opstarten 
activiteiten
in De Spont  
Zo langzamerhand starten een aan-
tal activiteiten in De Spont op ge-
paste afstand weer op. Omdat we
meer afstand moeten bewaren,
hebben we sommige activiteiten
moeten verplaatsen naar een ande-
re tijd of dag. De klaverjasgroepen
in De Spont starten nog niet. Ook
de bingo en stijldansen gaan nog
niet beginnen. De inloopmorgen
blijft op de woensdagmorgen ac-
tief. De biljarters kunnen weer alle
dagen in De Spont aan de slag. De
sjoelclub verschuift naar de maan-
dagmorgen. De gymgroepen star-
ten in de eerste week van septem-
ber. De zelfstandige groepen yoga,
schilderen en volksdansen starten
ook de eerste week van september.
De gezamenlijke maaltijd kan al-
leen na opgave op de tweede don-
derdag plaatsvinden. Vraag de ac-
tuele stand van uw groepen na bij
uw contactpersoon, docent of bij
de beheerder van De Spont, Jo-
chem van der Sluis 06-40612138

Alle activiteiten op deze pagina
kunnen alleen doorgang vinden als
er geen verdere maatregelen wor-
den getroffen in verband met het
coronavirus. Houdt onze website in
de gaten (www.welstad.nl).

Dinsdag 8 september 2020
Stadskanaal, Maarsheerd
Maarsdreef 1
19.00 uur Alzheimercafé, Dementie
en bewegen 
Voor info: 0599 – 63 59 99

Donderdag 10 september 2020
Stadskanaal, De Spont, Gand-
hiplein 3
14.00 uur En ik dan? Partner met
dementie
Voor info: Ilse Hilde de Jager, tel.
0636537602 of  ih.deja ger@wel-
stad.nl

Donderdag 10 september 2020
Stadskanaal, De Spont, Gand-
hiplein 3
14.30 uur Parkinson Café, Parkins-
onmedicatie
Voor info: 0599-63 59 99

Donderdag 17 september 2020
Stadskanaal, De Spont, Gand-
hiplein 3
10.00 uur Lotgenoten NAH, Corona
en NAH
Voor opgave en  info: 0599-63 59
99 

Donderdag 24 september 2020
Stadskanaal, De Spont, Gand-
hiplein 3
14.30 uur Parkinson Café, omgaan
met de ziekte Parkinson 
Voor info: 0599-63 59 99

Burendag
in
Maarswold
Op zaterdag 26 september viert
Maarswold Burendag. Een en an-
der zal plaatsvinden in en om het
buurtcentrum aan de Utrechtse-
laan. De dag start met een heer-
lijk ontbijtje voor inwoners van
de wijk. Daarna zal er samen ge-
klust worden om het plein van
het Buurtcentrum op te pimpen.
En na het harde werken is er ont-
spanning met sport en spel.

De Buurt zal geïnformeerd wor-
den over het definitieve pro-
gramma en de exacte tijden via
een flyer die huis en huis ver-
spreid zal worden. En via de face-
bookpagina van Wijkbelang
Maarswold.


